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Datum uw brief 

Geacht bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

De gemeenteraad van Nijmegen heeft zich op 13 juli 2016, middels een motie gesteund door een 
meerderheid van de raadsfracties, uitgesproken tegen het TTIP-handelsverdrag. De aangenomen 
motie is toegevoegd als bijlage. 

In deze motie spreekt de Raad haar zorgen uit over de mogelijke nadelige gevolgen van het 
TTIP-verdrag voor de beleidsvrijheid van gemeenten, alsook op het gebied van sociale zekerheid, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieubescherming. 

Deze zorgen hebben wij per brief overgebracht aan de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Middels deze brief 
wensen wij het standpunt van de gemeenteraad van Nijmegen ook over te brengen aan u, de 
behartiger van gemeentelijke belangen in dit proces. 

Hoogachtend, 
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 

De Burgemeester, 

drs. H.M.F. Bruis 

Aantal Bijlagen: Motie 

www. nijmegen. nl  

De Gemeentesecretaris, 

mr. drs. A.H. van Hout 
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Agendapunt 8: Motie Nijmegen een TTIP-vrije gemeente 
Eerste indiener: B. van Berkel, SP-fractie 
Tweede indiener: J. Reinhoudt, GroenLinks-fractie 

Korte Nieuwstraat 6 
6511 PP Nijmegen 
T, 024 329 23 71 
fractie@sp.nijmegerol 

Motie: Nijmegen smeekt zich uil tegen het TTIP-verdrag 
De gemeenteraad van Nijmegen bijeen op 13 juli 2016 

Constaterende dat: 

• De onderhandelingen gekenmerkt worden door een gebrek aan transparantie en een 
gebrek aan participatie van alle beleidsniveaus, maar ook het middenveld en de burgers; 

• Europese diplomaten onder TTIP de bevoegdheid hebben om nieuwe 
wetgevingsvoorstellen toe te staan of te weigeren nog voordat ze zijn voorgelegd aan 
Europese lidstaten en parlementen; 

• Na het uit handen geven van bevoegdheden aan Brussel, TTIP zal zorgen voor een 
machtsoverdracht aan de Verenigde Staten aangezien ook Amerikaanse politici invloed 
hebben op de nieuwe wetgevingsvoorstellen onder TTIP nog voordat ze zijn voorgelegd 
aan Europese lidstaten en parlementen; 

• De onderhandelaars van het verdrag een mechanisme verdedigen waarbij geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) buiten de rechterlijke macht om door een tribunaal 
beslecht kunnen worden. Overheden (ook lokale) zouden daarbij direct overgeleverd 
worden aan de eisen van particuliere ondernemingen. Dat kan betekenen dat alle 
regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, dierenwelzijn, milieu of technologie) die door 
een overheid wordt goedgekeurd, aangevallen zou kunnen worden door private bedrijven, 
die vinden dat deze regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrang zal brengen. Ook 
een hervormde ISDS-arbitrage zoals recentelijk naar buiten kwam dit effect zal hebben; 

Overwegende dat: 

• TTIP een bedreiging vormt voor publieke diensten door enerzijds de liberaliserings- en 
dereguleringsagenda die zij voorstaat en anderzijds door de geschillenbeslechting die in dit 
verdrag is opgenomen; 

• Onze gemeente haar eigen democratische regels moet kunnen blijven vaststellen, zonder 
de dreiging van een arbitragezaak; 

• Er verontrustende potentiële gevolgen zijn- vooral op het vlak van concurrentie, sociale 
normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, cultuur, en dat 
het beschermingsniveau van de normen op deze terreinen die gelden binnen de EU 
behouden moeten blijven; 



Spreekt uit: 

• Dat zij grote zorgen heeft over de mogelijke nadelige gevolgen van het TTIP-verdrag voor 
de beleidsvrijheid van gemeenten alsook op het gebied van sociale zekerheid, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieubescherming en gevrijwaard wenst te worden van 
de gevolgen van het TTIP-verdrag en dus tegen ondertekening is; 

En verzoekt het college: 

• Deze zorgen over te brengen aan de Tweede Kamer, de regering, de Europese Commissie, 
Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement en dit standpunt van de raad over 
TTIP uit te dragen en de burgers daarover te (laten) informeren wanneer dat aan de orde 
is; 
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